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Ό περί Κυνών (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται διό δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-
φώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 41 τοϋ 1977 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΥΝΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Ι . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Κυνών (Τροποποιη- Συνοπτικό̂  
τικός) Νόμος του 1977 και θά άναγινώσκηται όμου μετά του περί τίτλος. 
Κυνών Νόμου (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»).
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37τοϋ1969 
30 τοϋ 1971. 

2. Τό άρθρον 2 τοϋ δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποποίη

(α) Διά της έξ αύτου διαγραφής τοΰ ορισμού των λέξεων e ̂ °2τοϋ 
«πλανώμενος κύων» και τής αντικαταστάσεως του διά του βασικοϋ 
ακολούθου νέου ορισμού : νόμου. 

« ' πλανώμενος κύων * σημαίνει οίονδήποτε κύνα πλανώμε
νον, ή εύρισκόμενον άνευ προσδέσεως διά λωρίου κρατου
μένου υπό προσώπου άνω των δεκαπέντε ετών, είς οιανδή
ποτε περιοχήν ή οίονδήποτε χώρον μή αποτελούσαν ή μή 
αποτελούντα μέρος του υποστατικού είς δ διαμένει ό ιδιο
κτήτης αύτοϋ ή τό πρόσωπον δττερ έχει αυτόν ύπό τήν φρον
τίδα του, άλλα δεν περιλαμβάνει κύνα— 

(α) όστις φέρει φίμωτρον καΐ ανήκει είς ποιμένα έχοντα 
ποίμνιον και κατέχοντα πιστοποιητικόν έμφαΐνον τήν 
ύπό του Κτηνιατρικού Τμήματος ουνεχή καΐ ανελ
λιπή παρακολούθησιν αύτου' 

(β) όστις ανήκει είς κυνηγόν κατέχοντα πιστοποιητικόν 
έμφαΐνον τήν ύπό του Κτηνιατρικού Τμήματος συνεχή 
καί ανελλιπή παρακολούθησα/ αύτοΟ, και δστις ευρί
σκεται πλησίον του ιδιοκτήτου του έξυιτηρετών αυτόν 
κατά τό κυνήγιον». 

(β) Διά τής έν αύτω ένθέσεως, κατά τήν προσήκουοχχν άλφα
δητικήν αύτου τάξιν, του ακολούθου νέου ορισμού: — 

«' ποιμενικός κύων' σημαίνει οιονδήποτε κύνα δστις ανή
κει είς ποιμένα έχοντα ποίμνιον καί χρησιμοποιείται ύπ' 
αύτοϋ δι' έξυιτηρέτησιν αύτοΟ έν σχέσει ιτρός τό ποίμνιον 
του'». 



Ν. 41/77 660 

Τροποποίηση 3. Τό άρθρον 9 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της έν αύτώ 
Ξο£25«ο9 έ ν θ έ σ ε α > ς . £ ύ θ ύ ζ μεπα τό εδάφιον (2), του ακολούθου νέου εδαφίου 
νόμου. ώς εδαφίου (3), του υφισταμένου εδαφίου (3) έπαναριθμουμένου ώς 

εδάφιον (4) : 
«(3).—(α) Οιοσδήποτε ποιμενικός κύων, δστις δέν φέρει φίμω

τρον εις οιανδήποτε περιοχήν ή οΙονδήποτε χώρον μή αποτελούσουν 
ή μή αποτελούντα μέρος του υποστατικού ε!ς δ διαμένει ό ποιμήν 
ή τό πρόσωπον δπερ έχει αυτόν ύπό τήν φροντίδα του, δύναται να 
συλληφθη και έξοντωθή ύφ' οιουδήποτε μέλους της Αστυνομικής 
Δυνάμεως ή ύφ* οιουδήποτε προς τούτο εξουσιοδοτημένου ύπό του 
Υπουργού προσώπου: 

Νοείται δτι, είς περίπτωσιν καθ' ή ν ό τοιούτος κύων συνελήφθη 
εντός της περιοχής οιασδήποτε των πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, 
Λάρνακος ή Πάφου, ούτος δεν θά εξοντώνεται πρό της παρελεύ
σεως τεσσαράκοντα όκιτώ ωρών άπό της συλλήψεως του, ίνα καθί
σταται δυνατή ή εντός της περιόδου ταύτης έπανάκτησίς του ύπό 
του Ιδιοκτήτου του αμα τη καταβολή ΰπ* αύτοΟ των εξόδων εξε
τάσεως του κυνός ύπό του Κτηνιατρικού Τμήματος και θεραπείας 
τούτου έκ της έχινοκσκκιάσεως έάν εύρεθη πάσχων έκ της τοιαύ
της ασθενείας. 

(β) Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου και τοΰ ορισμού 
των λέξεων «πλανώμενος κύων» έν τω άρθρω 2, ό δρος «φίμωτρον» 
σημαίνει φίιμωτραν δπερ, κατόπιν έγγραφου αΙτήσεως του Ιδιο
κτήτου ποιμενικού κυνός προς τήν άρμοδίαν αρχήν, έχει, πρό της 
χρησιμοποιήσεως του, έγκριθή και έπισημανθη όπό της ρηθείσης 
αρχής ώς κατάλληλον έν σχέσει προς τόν έν τη τοιαύτη αιτήσει 
άναφ&ρόμενον κύνα.». 

4. Ό Δεύτερος Πίναξ του βασικού νόμου τροποποιείται διά της 
έκ της δευτέρας στήλης, της αναφερομένης είς θηλυκούς κύνας, δια
γραφής του δικαιώματος αδείας «4.000» καΐ της αντικαταστάσεως 
του δια «8.000». 

ΤροποποΙη
σις τοΰ Δευ
τέρου ΠΙνχχ
κος του βο
σικοΟ νόμου. 

Έτυπώθη έν τψ Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία-


